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ASTRO NA TELINHA
‘KUNG FU PANDA’ 
VIRA SÉRIE
NA TV FECHADA {pág 11}

MEC limita
abertura de
vagas em 70
faculdades

Instituições com notas 1 e 2
no IGC (Índice Geral de Cursos)
estão impedidas de abrir novas
vagas em 2012 {pág 06}

Mín 17°C
Máx 24°C

ABC
Quarta-feira, 
23 de novembro de 2011

Edição nº 501, ano 3

Pesquisa do Procon
de Santo André alerta
para a grande
variação de preços
de produtos natalinos
na cidade

É preciso ter
cautela e paciência 
para pagar menos {pág 03}

Fique atento aos
preços no Natal

Arte de Fernando
Botero traz as ‘Dores
da Colômbia’ a SP {pág 11}

Estância recebe
festival de reggae
no sábado {pág 13}

Cursos ruins

socorro

MASSA DÁ CONSELHO
A BARRICHELLO:

APOSENTE-SE DOMINGO,
EM INTERLAGOS {pág 16}

Espaço cultural que
foi referência no passado

sofre com abandono e
programação pouco atrativa

Em junho do ano passado,
prefeitura prometeu empenhar
R$ 4,5 milhões em reforma, mas
nada mudou até agora {pág 02}

Não se engane: não é uma obra de arte no saguão do teatro e sim uma pichação nas paredes externas, marcadas pelo tempo

PAULO DE SOUZA

Teatro Municipal de SA pede

Assembléia Legislativa aprova
lei que veta passageiros Falta
sanção do governador {pág 04}

Lei proíbe garupa
em motocicletas
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O Teatro Municipal de Santo
André completa 40 anos   a
espera de vontade política
para que volte a desempe-
nhar um dos papéis de pro-
tagonista que possuia duran-
te as décadas de 1970 e 1980
no cenário artístico de São
Paulo. O prédio projetado
pelos arquitetos Rino Levy e
Roberto Burle Marx ganhou
cor nova com a crosta de su-
jeira que impregna as pare-
des externas. A estrutura
oval, símbolo do teatro, pos-
sui diversas pichações na
parte inferior. A GCM (Guar-
da Civil Municipal), que de-
veria impedir a ação dos vân-
dalos, não foi vista ontem
pela reportagem no local.

O prédio faz parte do
centro cívico do Paço Muni-
cipal de Santo André, pro-
jetado por dois dos maiores
nomes da arquitetura na-
cional. No ano passado, o
conjunto foi tombado co-
mo patrimônio pelo Con-
dephaat (Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e
Turístico).  

O Secretário de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo
da cidade, Edson Salvo Me-

lo, afirmou em junho de
2010 ao Metro ABC que o
teatro passaria por refor-
mas, no valor de R$ 4,5 mi-
lhões. Além de limpeza ex-
terna, o quarentão recebe-
ria novas poltronas e cama-
rins, considerados já ve-
lhos por Melo. A promessa
era de que parte das obras
seria entregue ainda neste
ano. Mas a pouco mais de
um mês para o fim de
2011, não há sinais de que
algo será feito para revitali-
zar o teatro. O secretário
foi procurado novamente
pela reportagem por meio
da assessoria de imprensa
da prefeitura, mas até às
21h não houve resposta.

Além dos problemas es-
truturais, o Municipal está
longe de oferecer programa-
ção que envolva a popula-
ção. É a opinião do ator An-
tônio Petrin, 73 anos, que
trabalhou no espetáculo de
inauguração do teatro em
1971. “Estreias nacionais
eram realizadas no local,
com casa cheia. É lamentá-
vel ver como hoje o teatro
se deteriorou. Ele deveria
servir muito melhor à popu-
lação com a programação.”
Leia mais trechos da entre-
vista com Petrin ao lado. 

Aos 40 anos, Municipal
de SA sofre com abandono

Teatro foi referência para grandes produções e berço
da produção artística regional Prédio, projetado por
Rino Levy e Roberto Burle Marx, aguarda reforma

Reforma de R$ 4,5 milhões ficou apenas na promessa

FOTOS: PAULO DE SOUZA

60 segundos

Petrin participava do Grupo de Teatro da Cidade

ANTÔNIO PETRIN
‘TEATRO ERA MAIOR 

POLO FORA DA CAPITAL’
Presente na peça de inaugu-
ração do Teatro Muncipal
de Santo André, Guerra do
Cansa Cavalo, de Osman
Lins, o ator relembra os mo-
mentos de glória do local.

Qual era a imagem do Mu-
nicipal nos primeiros anos
de funcionamento? Qual
sua visão hoje? 
O teatro era o maior polo
artístico fora da capital.
Nenhum espaço tinha o
tamanho e qualidade do
Municipal. Operários e es-
tudantes lotavam as ses-
sões. Havia a cultura de ir
ver peças. Mas aos poucos,

o espaço foi se deterioran-
do e a manutenção dei-
xando a desejar. Essas coi-
sas são lamentáveis na ad-
minsitração pública.
Qual foi sua participação na
inauguração?
Lembro do dia da estreia,
que estávamos todos ten-
sos com os preparativos.
Os atores ajudavam a
emendar cabos. O Munici-
pal me acompanha desde
o início de carreira. Ele foi
resultado da produção do
Grupo de Teatro da Cida-
de, do qual participava, e
que foi abraçado pela pre-
feitura. METRO ABC

Inauguração foi em 1971

VANESSA SELICANI
METRO ABC

O jornal Metro circula em 22 países e tem alcance diário superior a 20 milhões 
de leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação 
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Belo Horizonte e Porto Alegre, somando mais de 440 mil exemplares.

Editado e distribuído por 
SP Publimetro S/A. Endereço: rua Tabapuã, 
81, 14º andar, Itaim, CEP 04533-010, 
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na Plural Editora e Gráfica Ltda.
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Motociclistas

Motociclistas
que passarem
hoje, das 9h às
16h, pelo km 10
da via Anchieta
na pista sentido

litoral, serão
abordados para

realização de
exames de saú-
de, como pres-

são arterial e tri-
glicérides. Tam-
bém acontece-
rão trocas de

lâmpadas quei-
madas nos veí-
culos, instala-
ção de antenas

contra linhas de
pipas, e distri-

buição de mate-
rial educativo. A
atividade é pro-

movida pela
Ecovias, conces-
sionário do Sis-
tema Anchieta

Imigrantes. 

Cotações

Dólar

- 0,33%
(R$ 1,80)

+ 0,58%
(R$ 2,44)

Euro

Bovespa Selic
(11,50%)

Salário
mínimo
(R$ 545)

- 0,72%
(55.878 pts)
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Pesquisa do Procon indica grande diferença nos valores cobrados nas lojas da cidade Bolas de vidro foram
encontradas entre R$ 0,38 e R$ 2,33 Entidade recomenda que consumidor tenha cautela antes de comprar

Preço do enfeite de Natal
varia até 500% em SA

Foram consultados sete estabelecimentos que vendem o produto na cidade

FOTOS: ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

As prefeituras de Santo An-
dré e São Caetano afirma-
ram em nota ontem ter re-
cebido proposta dos em-
presários de transporte pú-
blico da cidade para au-
mento da tarifa de ônibus
municipal. O pedido de
reajuste da Associação das

Empresas  do Sistema de
Transportes de Santo An-
dré é para 17,6% a partir do
dia 1º de janeiro. São Caea-
to não informou o valor
proposto na cidade. Em
Santo André, a tarifa passa-
ria dos atuais R$ 2,90 para
R$ 3,41. As prefeituras afir-

mam que o pedido será
avaliado. As sete cidades
reajustaram as tarifas no
início deste ano, em valo-
res entre 9% e 20%. São Ber-
nardo afirmou, em nota,
que não recebeu proposta
para o próximo ano.

METRO ABC

Empresários querem
ônibus a R$ 3,41

Preparar a árvore de Natal e
colocar o pisca-pisca na jane-
la pode ficar até 500% mais
caro para quem não pesqui-
sa antes de comprar em San-
to André. Estudo do Procon
da cidade realizado nesta se-
mana em sete estabeleci-
mentos diferentes mostra
que a variação nos preços
dos produtos chega a 513%.
As bolinhas de vidro médias
e coloridas apresentaram a
maior diferença, sendo en-
contradas de R$ 0,38 a R$
2,33 a unidade. Já a grande é
vendida por preços entre R$
0,50 e R$ 1,62. 

A unidade do festão
grande possui valores no
comércio de R$ 2,95 a R$
17,90, 506% de diferença, e

o médio, de R$ 1,99 até R$
10,90 (448%).

A pesquisa mostra que
o laço de cetim pequeno
custa de R$ 0,50 a R$ 2,66 a
unidade, ou seja, uma dife-
rença de 432%. Já o preço
unitário do pisca-pisca
grande com lâmpadas
brancas vai de R$ 10,50 a
R$ 46,99 (347%) e o grande
colorido de R$ 7,99 a R$
34,90 (336%). O sino de
plástico custa de R$ 0,40 a
R$1,78 (345%) a unidade.

A árvore de Natal de
plástico grande pode ser
encontrada de R$ 49 a
R$199 (306%) e a com fibra
ótica de R$ 79,99 a R$
299,90 (275%). A tradicio-
nal guirlanda de plástico
também foi pesquisada,
com preços que vão de R$
9,90 a R$ 24,90 (151%).

O Procon Santo André
recomenda cautela na hora
de se comprar os enfeites.
“A pesquisa facilita a rotina
do consumidor na hora de
procurar os produtos”, afir-
ma Ana Paula Satcheki, di-
retora do Procon Santo An-
dré. METRO ABC

Bolas têm maior variação

PAULO DE SOUZA

Cadeira de rodas no lugar de carros
A Prefeitura de São Bernardo realiza nesta semana uma campanha educativa pa-
ra conscientizar os motoristas sobre o uso das vagas preferenciais no Paço Muni-
cipal. Cadeiras de rodas e muletas foram colocadas em algumas vagas comuns. O
objetivo é que os motoristas sintam o mesmo que o ocupante da vaga preferen-
cial sente quando não é respeitado.

Respeito às vagas

Campanha será estendida para outros pontos da cidade SBC terá
testes
de HIV
São Bernardo inicia ama-
nhã a campanha Fique Sa-
bendo, para diagnóstico
precoce de HIV, sífilis e
hepatites B e C. A ação irá

abranger as 32 UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde) e
o Centro de Testagem, do
Programa Municipal de
DST/Aids/Hepatites. As
UBSs colherão sangue de
usuários de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h, pa-
ra a identificação de doen-
ças. No Centro de Testa-
gem, localizado nas de-

pendências da Clínica de
Especialidades Médicas,
no Centro, será possível
fazer testes rápidos de
HIV, além dos outros exa-
mes. As UBSs Vila São Pe-
dro, Parque Selecta e Alva-
renga funcionarão excep-
cionalmente no sábado,
das 8h às 12h, para os exa-
mes. METRO ABC
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O óleo que vazou no Cam-
po de Frade, na bacia de
Campos, no Norte Flumi-
nense, pode chegar às
praias do Rio de Janeiro, do
Espírito Santo e de São Pau-
lo em duas semanas. O avi-
so foi feito ontem pelo se-
cretário estadual do Am-
biente, Carlos Minc. 

Segundo ele, os técnicos
da secretaria e do Ibama in-
formaram que mais de dois
terços de todo o óleo derra-
nado no campo - sob res-
ponsabilidade da petroleira
americana Chevron - ainda
não afloraram e estão abai-
xo, na coluna d’água: 

“Isso vai acabar empelo-
tando e essas ‘bolas de pi-
che’ vão aparecer nas praias
de Arraial do Cabo, de Angra
dos Reis, de Ubatuba”.

Parte do óleo derramado,
de acordo com especialis-
tas do Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), sobe para
a superfície do mar e eva-

pora. Mas uma outra parte,
um óleo mais grosso, vai
para o fundo do mar e se
agrupa em pelotas. São es-
sas pelotas de óleo, com
forma parecida com piche,
que podem chegar à costa
do Sudeste.

Mas, por enquanto, as con-
dições climáticas estão aju-
dando. O Inea diz que o ven-
to está soprando para o leste,
na direção oposta à  da costa
. Só se o vento mudar de di-
reção é o que o óleo pode
atingir as praias.

A Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP) também afir-
mou que a mancha de óleo
continua se afastando do li-
toral. O órgão informou que
o vazamento diminuiu, mas
ainda não foi controlado.
Ontem, a mancha estava
com uma área de 2 km² e
extensão de 6 km. Na sexta-
feira, a área da mancha era
de 12 km².

METRO RIO

União pede
indenização
A Chevron, que já foi mul-
tada em R$ 50 milhões pe-
lo Ibama, na segunda-fei-
ra, deve receber mais pu-
nições. Ontem, a Defenso-
ria Pública da União (DPU)
abriu procedimento admi-
nistrativo para que a pe-

troleira indenize o Estado
do Rio por dano ao meio
ambiente. 

O valor será fixado com
base na avaliação de espe-
cialistas sobre o tamanho
do dano ambiental. A
princípio, o dinheiro iria
para o fundo de direitos
difusos, federal, destina-
do em favor de causas re-
lacionadas ao meio am-
biente. METRO RIO

IVALDO ANASTÁCIO/FUTURA PRESS/21-11-2011 

Valor de multa da ANP à
Chevron ainda será definido
A ANP emitiu dois autos de
infração contra a Chevron
na segunda-feira. Um pelo
não cumprimento do Plano
de Abandono do Poço e ou-
tro pela adulteração de in-
formações sobre o monito-

ramento do fundo do mar.
Os valores das multas serão
definidos ao final do proces-
so administrativo. Mas de-
vem ser de R$ 50 milhões
cada, como anunciou o ór-
gão na segunda. METRO RIO

Assembleia aprova lei que
proíbe garupa em motos

Se sancionada, regra valerá nos dias de semana
em cidades com mais de 1 milhão de habitantes

Os deputados estaduais
aprovaram na noite de on-
tem  projeto de lei que proí-
be garupas em motocicletas
nos dias úteis. A regra, que
ainda precisa ser sancionada
pelo governador Geraldo
Alckmin (PSDB) para come-
çar a valer, seria adotada
apenas nas cidades do Esta-
do com mais de 1 milhão de
habitantes.

A proposta, de autoria do
deputado Jooji Hato (PMDB),
também exige a fixação do
número da placa da moto
no capacete e em coletes. Os
caracteres devem ser legí-
veis e em cor fluorescente
para que sejam identificá-
veis, inclusive à noite. A
multa prevista para quem
não cumprir as determina-

ções é de R$ 130, para cada
item que não for respeitado. 

A fiscalização ficará a
cargo dos órgãos munici-
pais e estaduais de trânsi-
to. Segundo Jooji Hato, os
objetivos da proposta são
diminuir os acidentes e
combater o crime. 

“A maior parte dos cri-
mes e assaltos no trânsito
são feitos por garupas”, dis-
se o deputado. Dados do De-
cap (Departamento de Polí-
cia da Capital) revelam que

motoqueiros estão envolvi-
dos em 61,5% dos crimes
contra o patrimônio. 

Para o deputado, se apro-
vada pelo governador, a lei
também vai beneficiar a po-
lícia que não precisará mais
abordar tantos motociclis-
tas suspeitos. Na justificati-
va do projeto, o parlamen-
tar afirma que a iniciativa
também colaborará com a
redução de acidentes.

A quantidade de motoci-
clistas mortos no trânsito
de São Paulo aumentou
11,7% em 2010. O número
de vítimas passou de 429,
em 2009, para 478, em
2010. O governador Geral-
do Alckmin terá prazo de
60 dias para sancionar ou
vetar o projeto. METRO.

“Quero ver se 
os marginais 
vão assaltar a 
pé, de bicicleta 
ou de carro.”
DEPUTADO JOOJI HATO

Motoqueiros podem ser proibidos de levar garupas

ANDRE MUZZEL/FUTURA PRESS

Assembléia carioca
aprova PEC da Ficha
Limpa no Estado 
Os 60 deputados presentes
no plenário da Assembleia
Legislativa do Rio de Janei-
ro, ontem, aprovaram, por
unanimidade, a Proposta de
Emenda Constitucional
(PEC) que institui a exigên-
cia da Ficha Limpa para no-
meação de cargos comissio-
nados (indicados) nos pode-
res Legislativo, Executivo e
Judiciário no Estado. 

A PEC foi aprovada nas
duas votações e não precisa-
rá ir para sanção do gover-
nador Sérgio Cabral. Ela se-
rá promulgada pelo presi-
dente da Casa, deputado
Paulo Melo (PMDB), no Diá-
rio Oficial de hoje, quando a
medida começa a valer. 

A Ficha Limpa vai impe-
dir futuras nomeações, para
o alto escalão dos três pode-
res, de pessoas enquadradas
nos critérios da inelegibili-
dade na norma federal. Ou
seja, cargos como de secre-
tário, procurador-geral do
Estado e de Justiça, defenso-
res públicos, diretores de
agências reguladoras e che-
fes e delegados de polícia
não poderão ser ocupados
por quem tenha sido conde-
nado em 2a instância ou em

definitivo, quando não ca-
bem mais recursos.

“É um enorme ganho pa-
ra o desempenho das nossas
funções, já que não serão
mais nomeados quem têm
prática nefasta, prejudicial
ao serviço público”, disse o
deputado Luiz Paulo (PSDB),
que apresentou a PEC junto
com os parlamentares Com-
te Bittencourt (PPS) e Rob-
son Leite (PT).

Subcomandante
O Ficha Limpa, no entanto,
não impediria casos como o
do tenente-coronel Max Fer-
nandes dos Santos. Apesar
de responder a processo por
homicídio triplamente qua-
lificado, instaurado pela juí-
za Patrícia Acioli - assassina-
da em agosto - ele assumiu o
posto de subcomandante do
6º BPM (Tijuca).

A nomeação do oficial foi
publicada em 21 de outubro
e passou pelo crivo da análi-
se da ficha funcional, exi-
gência do novo comandante
da PM, coronel Erir  Costa
Filho. Ao assumir, ele afir-
mou que só nomearia “fi-
chas limpas” para posições
de comando. METRO RIO

“Isso pode
acontecer 

daqui a duas
semanas ou 

daqui a um mês.”
CARLOS MINC, 

SECRETÁRIO DO AMBIENTE DO RIO
DE JANEIRO

Óleo que vazou
no mar pode
chegar às praias
de São Paulo
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Lula recebe carta com 
preces e elogios de Obama

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva recebeu on-
tem uma carta do presiden-
te dos EUA, Barack Obama,
desejando uma rápida re-
cuperação no combate a
seu câncer na laringe.

No texto, enviado ao Ins-
tituto Lula através da em-
baixada americana, Obama
disse que ele e sua família
rezam pelo ex-presidente
brasileiro. O presidente
americano disse ainda que
a liderança “incansável” de
Lula beneficiou o Brasil e
todo o mundo.

Na noite de ontem, Lula
tinha previsão de receber
alta por volta das 21h, de-
pois de 2 dias internado
no hospital Sírio-Libanês,
em São Paulo. Após as ses-

sões de quimioterapia, Lu-
la vai receber medicamen-
tos quimioterápicos em
casa, através de um caté-
ter implantado sob a pele
do ombro.

Dentro de duas sema-
nas, Lula fará exames pa-
ra verificar se o tumor re-
grediu após o tratamento
por quimioterapia. Inicial-
mente, a possibilidade de
cirurgia foi descartada pe-
la equipe médica respon-
sável pela saúde do ex-
presidente.

O câncer na laringe de
Lula foi descoberto no fim
do mês passado. De acordo
com os médicos, o ex-presi-
dente tem boas chances de
cura da doença.

METRO

Obama disse que reza por Lula

RICARDO STUCKERT/PR
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MEC vai punir 
70 faculdades 
em todo o país
O MEC informou ontem
que limitará a abertura de
novas vagas e cursos em 70
instituições de ensino su-
perior que obtiveram notas
1 e 2 no IGC (Índice Geral
de Cursos). As entidades
sob intervenção ainda se-
rão submetidas a um pro-
cesso de supervisão de de-
sempenho. Em 2012, o nú-
mero de novos alunos nes-
sas instituições não poderá
ser maior do que o registra-
do neste ano. 

Apresentado na semana
passada pelo ministro da
Edução, Fernando Haddad,
o IGC mede a qualidade do
ensino oferecido em uma
escala que vai de 1 a 5.

O método de avaliação
leva em conta as instala-
ções físicas, o projeto peda-
gógico, o desempenho dos
alunos no Enade e a quanti-

dade de mestres e doutores.
As faculdades e universi-

dades punidas pelo MEC
que tiverem pedidos de re-
credenciamento ou criação
de novos cursos em trami-
tação terão os processos
suspensos enquanto durar
a supervisão do governo.

São Paulo lidera a lista
com 11 instituições repro-
vadas. Entre elas, estão a
Uniban, UniSantanna, Uni-
capital, Centro Universitá-
rio Radial e a Universidade
Ibirapuera.  No Rio, as me-
didas atingem a Unicarioca
e a Faculdade Machado de

Assis, entre outras.  Em 
Minas Gerais,  a interven-
ção vale para a Faculdade
de Tecnologia e para a Es-
cola de Engenharia Kenne-
dy.  A lista completa pode
ser conferida no site
www.mec.gov.br.

METRO

Instituições não poderão abrir vagas e cursos em 2012
Medidas valem para quem tirou notas 1 e 2 no Índice Geral de Cursos

A Câmara Federal aprovou
ontem o texto principal da
emenda constitucional que
prorroga a DRU (Desvincu-
lação de Receitas da União)
por mais quatro anos. O
texto ainda pode ser modi-
ficado porque os deputados
ainda precisam analisar
cinco destaque.

A DRU permite que o
governo gaste livremente
20% de suas receitas. O me-
canismo foi criado em
1994, com o Plano Real,
para contornar a obrigato-
riedade de destinar todos
os recursos das contribui-
ções sociais para progra-

mas de previdência, saúde
ou assistência.

A emenda ainda precisa
ser votada em dois turnos
no Senado até o recesso
parlamentar, que começa
no dia 23 de dezembro. 

De acordo com o gover-
no federal, a aprovação da
DRU para mais um perío-
do permitirá a desvincula-
ção de recursos da ordem
de R$ 62,4 bilhões, aju-
dando a equilibrar as con-
tas. Essa é a sexta propos-
ta do Poder Executivo de
prorrogação das desvincu-
lação das receitas.

METRO

VALTER CAMPANATO/ABR

Ministro quer mais qualidade no ensino superior 

Turista morre 
em navio no Rio
Uma passageira americana
foi encontrada morta no
navio Veendam, da compa-
nhia Holland America, que
atracou na manhã de on-
tem no porto do Rio, vindo
do Uruguai. O médico do
navio - que iniciou viagem
em Nova York há um mês -
prestou depoimento e dis-
se que Dorothea Missen
Philips, de 68, morreu de
complicações cardíacas. 

A Secretaria de Turismo
informou que a passageira
sofreu um enfarte. A PF
aguarda a autópsia do cor-
po para decidir se abre in-

quérito. 
Durante a viagem, um

surto de gastroenterite
atingiu 86 passageiros. A
tripulação emitiu alerta
vermelho e proibiu o uso
da piscina e de áreas co-
muns do navio, que tinha
1.258 passageiros e 560 tri-
pulantes.  

Agentes da PF recebe-
ram os passageiros. Os que
se sentiram mal, foram le-
vados para o posto da  Vigi-
lância Sanitária no Aero-
porto  Tom Jobim. Nin-
guém foi internado. 

METRO RIO

RAFAEL ANDRADE/FOLHAPRESS

Passageiros apresentaram sintomas de gastroenterite

DRU deve ser
prorrogada

BRABC_2011-11-23_6.qxp:BRAZIL  11/22/11  10:16 PM  Page 1



www.readmetro.com
QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2011mundo 07

Junta militar aceita renúncia do gabinete, mas na
prática pouco muda Revolta já deixou 33 mortes

Egito muda governo, 
mas revolta persiste 

Revoltas continuaram ontem na praça Tahrir pelo quarto dia consecutivo

MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Guia trai 
filho de Kadafi
LÍBIA. Saif al Islam, o fi-
lho mais velho do ex-di-
tador líbio Muammar
Kadafi capturado no últi-
mo fim de semana, foi
traído e levado a repre-
sentantes do novo gover-
no por um guia que diz
ter sido contratado para
ajudá-lo a escapar para o
Níger com a promessa
de receber 1 milhão de
euros. Al Islam pode ser
julgado pelo Tribunal Pe-
nal Internacional de
Haia. METRO

Pretória vai
mudar de nome
ÁFRICA DO SUL. A capital
sul-africana Pretória será
rebatizada como Tshwane
no fim de 2012, e suas
principais avenidas rece-
berão os nomes dos he-
róis da luta contra o apart-
heid. O novo nome já é
utilizado por membros do
governo do Congresso Na-
cional Africano, incluindo
o prefeito Kgosientso Ra-
mokgopa, para designar a
capital. METRO COM AGÊNCIAS

Breves

Puyehue está em erupção há cinco meses

PATRICIO RODRIGUEZ/REUTERS

Vulcão chileno afeta voos
As cinzas do vulcão Puye-
hue, no sul do Chile, volta-
ram a preudicar voos na
Argentina e Uruguai. 

Ontem, mais de 20 voos
domésticos e internacio-
nais foram cancelados ou
atrasados nos dois aeropor-
tos de Buenos Aires por
causa da nuvem de cinzas.

No Uruguai, 14 pousos e
decolagens tiveram de ser
canceladas no terminal de
Carrasco, em Montevideo.  

Segundo o Serviço Na-
cional de Geologia e Minas
chileno, as cinzas do Puye-
hue podem afetar o tráfego
aéreo por meses.

METRO

Nova York
processa loja
de fumo
A prefeitura de Nova York
moveu uma ação contra
uma loja de cigarro que
dribla a pesada tributação
sobre o produto oferecen-
do o fumo e o papel sepa-
rados, em um sistema que

está sendo chamado de
“enrole você mesmo”. 

Segundo reportagem
do “The New York Times”,
essas lojas operam em
uma área legal imprecisa,
argumentando que, pelo
fato de não venderem ci-
garros prontos, são sujei-
tas apenas aos impostos
sobre o tabaco solto, que
são muito menores. 

METRO

O Egito vai ganhar um no-
vo governo, mas os velhos
problemas continuam. O
chefe do Conselho Supre-
mo das Forças Armadas do
país, Husein Tantaui, acei-
tou a renúncia do atual ga-
binete, mas as principais
demandas dos manifestan-
tes não foram atendidas. 

O povo pede mais rapi-
dez na transição democrá-
tica e na definição de um
presidente. A eleição, antes
prevista para o final do ano
que vem, foi antecipada pa-
ra o próximo mês de ju-
nho, mas os egípcios que-
riam ir às urnas ainda nes-

te ano. O processo eleitoral
por etapas – outro motivo
de queixa – será mantido, e
a primeira fase da defini-
ção do novo Parlamento,
que só será composto em
março, permanece agenda-
da para o próximo dia 28.

Além disso, a junta mili-
tar vai continuar coman-
dando o país até a posse do
Parlamento. Segundo Tan-
taui, até lá o poder ficará a
cargo de um “governo de
união nacional” composto
pelos militares e represen-
tantes dos principais parti-
dos políticos egípcios. Na
prática, no entanto, os

atuais ministros vão conti-
nuar em seus cargos.

Os manifestantes enca-
raram as mudanças com
ceticismo. Ontem, a praça
Tahrir continuou ocupada
por milhares de rebeldes
que protestavam contra a
situação política do país.
Para tentar acalmar os âni-
mos, Tantui se dispôs a rea-
lizar um referendo sobre a
permanência dos militares
no poder, o que também
não convenceu os egípcios.

HENRIQUE RIBEIRO
METRO SÃO PAULO
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A inadimplência das famí-
lias brasileiras caiu pelo
sexto mês consecutivo em
todo o país e atingiu o me-
nor nível do ano. Segundo
a pesquisa divulgada on-
tem pela CNC (Confedera-
ção Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turis-
mo), 59% das famílias en-
trevistadas declararam ter
dívidas. O percentual ficou
abaixo dos 61,2% registra-
dos em outubro e dos
59,8% do mesmo mês de
2010. O resultado é o me-
nor desde dezembro de
2010, quando o percentual
estava em 58,3%. 

Segundo a CNC, a ten-
dência de redução no nível
de endividamento é obser-
vada desde o terceiro tri-
mestre do ano. Entre os
motivos apontados, está a
evolução do mercado de
trabalho. “No entanto, fa-
tores sazonais de início do
próximo ano podem pro-
porcionar uma reversão
desse processo, já que os
gastos extras no período
aumentam a demanda por
crédito e pressionam o or-
çamento das famílias”, diz
a economista da CNC, Ma-

rianne Hanson. 
Para as famílias com

renda mensal superior a
dez salários mínimos, o ní-
vel de endividamento re-
cuou de 50,5% das famílias
para 48,9%, de outubro pa-
ra neste mês, mas perma-
neceu superior ao patamar
observado em novembro
de 2010, quando 45,1% ha-
viam declarado ter dívidas.

O total de pessoas que
afirmaram não ter condi-
ções de pagar suas dívidas
também recuou, registran-
do 7,3% em novembro ante
os 8,2% no mês anterior.
Também apresentou queda
o número de famílias com
contas em atraso, de 21,3%
em outubro para 20% em
novembro.

METRO
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WEB PRÉ-PAGA. A Intel
aderiu à defesa da banda
larga pré-paga no Brasil,
como forma de viabilizar
acesso aos usuários das
classes C e D. Dados da UIT
mostram que aqui os pre-
ços são 5 vezes maiores
que os do Japão e 2,5 maio-
res que os do México.

Estudo feito pela Gouvêa de Souza para a Multiplus re-
velou que 48% das mulheres e 46% dos homens entre-
vistados já foram a um shopping exclusivamente em
busca de serviços. Os brasileiros com menos de 30 anos
tendem a usar mais as lojas de serviços em shoppings
do que aqueles com mais de 50. Tudo indica que os
mais velhos guardam o hábito de usar lojas de rua, en-
quanto os mais novos se acostumaram a resolver todos
os problemas nos shopping centers. Outra diferença:
os mais jovens e as mulheres gostam das lojas de servi-
ços espalhadas e os mais velhos preferem vê-las reuni-
das numa área só. O serviço mais procurado nos shop-
pings, de longe, é o dos caixas eletrônicos, mas mere-
cem destaque também bancos, agências dos Correios e
lojas de revelação de fotos.

HOW MUCH? Em outubro,
os gastos dos turistas es-
trangeiros no Brasil au-
mentaram mais de 20%
em relação a 2010, segun-
do o Banco Central. Até o
final do ano, 5,4 milhões
de turistas estrangeiros
deverão deixar por aqui
cerca de US$ 6,4 bilhões.

TRÊS BILHÕES. A Ernst & Young estima que o contingente glo-
bal de consumidores de classe média receberá mais 3 bilhões
de pessoas até 2030. Para aproveitar toda essa demanda adi-
cional, avaliada em US$ 35 trilhões, muitas empresas deverão
o foco dos seus negócios nos próximos anos.

Entre os paulistanos da Classe D, 96% acham importante separar o
lixo para reciclagem, porém apenas 31% fazem isso. A pesquisa fei-
ta este mês pela Quorum Brasil descobriu ainda que 8 em cada 10
entrevistados não se preocupam com a poluição dos seus automó-
veis. A razão é simples - 79% dessas pessoas acham que a responsa-
bilidade pela poluição é das empresas e dos governos, não delas.

Luiz Alberto Marinho é publicitário, especialista em marketing de varejo
e escreve no Metro todas as quartas-feiras. Com Jacqueline Lafloufa.

CULPA DOS OUTROS

Negócios 
em dia

SERVIÇOS NOS
SHOPPINGS

LUIZ ALBERTO MARINHO

Com a alta do dólar, os gas-
tos de brasileiros em via-
gens ao exterior estão cain-
do, segundo dados do BC
(Banco Central), divulgados
ontem. Em outubro, foi re-
gistrada a terceira queda
seguida em relação ao mês
anterior. No mês passado,
essas despesas chegaram a
US$ 1,720 bilhão, menor
patamar desde maio deste
ano, quando somou 
US$ 1,66 bilhão. 

Em setembro, os gastos
dos brasileiros no exterior
já haviam mostrado queda,
quando somaram US$ 1,77
bilhão. Em agosto, as des-
pesas ficaram em 
US$ 1,902 bilhão depois de
atingirem US$ 2,195 bi-
lhões, em julho. 

“O impacto da crise é

mais diretamente sentido
em viagens porque as pes-
soas físicas fazem planeja-
mento de gastos. Com a ta-
xa de câmbio mais alta do
que no começo do ano, es-
sa expectativa muda ime-
diatamente”, avaliou Fer-
nando Rocha, chefe-adjun-
to do Departamento Eco-
nômico do BC.

Apesar da queda men-
sal, nos dez primeiros me-
ses de 2011,  as despesas de
brasileiros lá fora somaram
US$ 17,77 bilhões, o que re-
presenta um novo recorde
da série histórica que co-
meça em 1947. De acordo
com os números do Banco
Central,  o recorde ante-
rior, registrado em 2010,
era de US$ 16,42 bilhões.

METRO

Brasileiro reduz
gastos no exterior

Despesas com viagens internacionais somaram US$ 1,72 bi em outubro,
menor patamar desde maio No ano, desembolsos já batem recorde

Alta do dólar muda comportamento de turista brasileiro

RUBENS CHAVES/FOLHAPRESS

Impostômetro
bate R$ 1,3 tri 
NOVO RECORDE. O Impos-
tômetro da Associação
Comercial de São Paulo
chegará hoje por volta
das 15h, à marca de R$
1,3 trilhão em tributos
arrecadados desde o iní-
cio do ano. Ontem, o in-
dicador de carga tributá-
ria já bateu o recorde de
R$ 1,29 trilhão, volume
de arrecadação obtido ao
fim de 2010. Com isso,
os brasileiros já entrega-
ram aos cofres públicos
tudo o que pagaram em
2010. METRO

Vivo terá 
novo serviço
BANCO NO CELULAR. A
MasterCard e a Telefôni-
ca anunciaram a criação
de uma empresa para
oferecer serviços finan-
ceiros, via celular. A
companhia precisa ser
aprovada pelos órgãos
reguladores. Com o ne-
gócio, os clientes da Vivo
no país, com ou sem
conta bancária, poderão,
por exemplo, realizar pa-
gamentos e compras on-
line via celular. METRO

Breves

Toyota faz recall de
veículos no Brasil
A Toyota convocou nesta
semana os proprietários
dos veículos modelo Lexus
ES330 produzidos entre os
anos de 2004 e 2005 a agen-
darem em um dos postos
de assistência técnica da
marca a substituição da po-
lia da árvore de manivelas
(virabrequim) do motor.

O mesmo problema
também foi encontrado no
Camry, fabricado no mes-
mo período.

Os chassis do Lexus
ES330 englobados no re-
call vão de JTHBA3*
40017496 a 55115630 (úl-
timos sete números).

No Camry, o problema
está nos chassis JTDBF3* de
4X911515 a 5X916339 e
JTDBA3* de 40023312 a

50024526 (nos dois casos,
os últimos sete números).

Segundo a Toytota, estão
envolvidos no recall 141
unidades, sendo 115 Cam-
ry e 26 Lexus ES330.

O consumidor pode ob-
ter mais informações sobre
o recall  pelo telefone 0800-
7030206 ou pelo site
http://www.toyota.com.br.

A Fundação Procon-SP
ressalta que, por haver ris-
co de acidente, o atendi-
mento ao consumidor deve
ser imediato. 

O recall, vale lembrar,
envolve os modelos adqui-
ridos da concessionária ou
de pessoa física e não há
prazo para o atendimento
durante a campanha. 

METRO

Endividamento cai
pelo 6º mês seguido

Perfil do calote

Tipo de endividamento do
brasileiro em novembro.

12,7%

25,8%

73,2%

8,5%

CRÉDITO
PESSOAL

CARNÊS FINANCIAMENTO
DO CARRO

CARTÃO DE
CRÉDITO
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Botero reflete sobre a
condição humana em
‘Dores da Colômbia’
As figuras gordinhas do pin-
tor colombiano Fernando
Botero são bem conhecidas
pelo público. Mas existe
muito mais que estética por
trás delas: há que se prestar
atenção, em boa parte de
sua produção, à denúncia
de violências e à reflexão
sobre a condição humana. 

É o que se pretende com
“Dores da Colômbia”, mos-
tra que chega amanhã (para
convidados) ao MuBe, na
capital. O recorte de 67
obras (seis aquarelas, 36 de-

senhos e 25 pinturas) expli-
cita a preocupação do artis-
ta com seus conterrâneos,
especialmente as vítimas de
ações de guerrilheiros, polí-
ticos e paramilitares.

Apesar do tema triste,
predominam as cores vi-
brantes, capazes de aliviar
um pouco a má sensação
causada pelo retrato cru da
morte e da dor.

“Trata-se de um convite à
reflexão sobre as circuns-
tâncias dolorosas que vio-
lam os direitos humanos”,

explica a curadora, Maria
Victoria Robayo. De SP, a
exposição segue para Porto
Alegre (em janeiro) e Belo
Horizonte (em abril). 

No MuBE (av. Europa, 218, Jar-
dim Europa, tel.: 2594-2601).
Abertura amanhã (para convi-
dados). Visitação de sex. a
8/1/12. De ter. a dom., das
10h às 19h. Grátis.

Mostra no MuBE reúne 67 obras do artista, famoso por seus personagens de silhueta farta
Tragédias sociais são a inspiração de aquarelas, desenhos e pinturas expostos

“Masacre de Ciénaga Grande”, 
uma das obras de Boteroque estão no MuBE

DIVULGAÇÃO

GUGA MELGAR/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Nova série de animação na TV paga
Derivada da bem-sucedida franquia de filmes, “Kung Fu Panda: Lendas do
Dragão Guerreiro” acompanha o protagonista, Po, em treinamento para se
tornar um grande herói nas artes marciais. Líder dos Furiosos, ele participa de
muitas aventuras ao lado de Tigresa, Macaco, Garça, Louva-Deus, Víbora e
Mestre Shifu. A estreia é hoje, às 18h, no canal pago Nickelodeon.

‘Kung Fu Panda’

O Mestre Shifu passa seus ensinamentos a Po 

RAQUEL PAULINO
METRO SÃO PAULO

Peça une
expressões
para falar
de amor
Música, vídeo, teatro, dan-
ça, instalações e perfor-
mances são unidos no pal-
co para contar a história de
“Cartas de Amor – Electro-
poprockoperamusical”, que
estreia hoje no CCBB-SP.  

Por meio de 14 narrati-
vas musicais, os persona-
gens de Dedina Bernardelli,

Fernando Alves Pinto e Fla-
vio Graff falam de amor de
uma maneira contemporâ-
nea e instigante.

METRO

No CCBB (r. Álvares Penteado,
112, Centro, tel.: 3113-3651).
Estreia hoje, às 21h. Tempora-
da às qua. e qui., às 19h e às
21h. Até 15/12. R$ 6.  

Cena da produção
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A
moda tem dessas coisas, constrói e desconstrói de-
sejos nas mulheres. Por mais que pareça contradi-
tório, vivemos no momento que a moda volta a di-
tar moda mesmo que isso seja fora de moda.

Ok, eu vou explicar, há algum tempo quase tudo está
na moda... (graças a Deus). Temos os mais variados com-
primentos de saias e calças, temos todas as cores exis-
tentes, e mais algumas inventadas (rato, cimento, me-
lancia e por aí vai) rsrs. Encontramos todos os tipos de te-
cidos e texturas nas coleções, tá tudo valendo. Isso é ma-
ravilhoso pra nós, chega de ditadura.

Antes, se a estação pe-
dia cinza, rosa e florais, co-
mo são algumas tendên-
cias de hoje, o que você fa-
ria com o vestido de poá
do verão passado? Mas a
moda é cíclica, por isso ho-
je precisamos pensar bem
na hora de reciclar nosso
guarda-roupa.

Que bom, vivemos há
alguns anos estações que
estão a favor do consumi-
dor, mas de tempos em
tempos, o “fashion world”
prega alguma peça na gen-
te. Exemplo: o momento
agora é da bolsa-carteira,
essa que você carrega na
mão e que todo mundo es-
tá chamando de clutch. Vo-
cê não tem uma?

Ih, temos problemas, dê seu jeito, encontre. Vasculhe
nas lojas, nos sites especializados, peça pra alguém man-
dar de algum lugar do mundo ou vá atrás dela nos bre-
chós. Sim, brechós, afinal um dia já se usou a clutch.
Mas o fato é que, nesse momento, quem é chique tem
uma clutch. Ou está na fila de espera do mundo afora.
Existe de vários tamanhos e acabamentos, não importa,
você tem que ter uma. Se for a do McQueen, então, você
está feita. Pode colocar qualquer trapo no corpo, mas se
você tem uma clutch do McQueen: tá L-I-N-D-A!

Olha, quem me conhece, sabe que eu amo esse mun-
dinho bonitinho, mas ordinário, chamado mundo da
moda. Mas amaria saber quem é que decide o exato mo-
mento de algum produto? Já passamos por isso várias ve-
zes. Na calça jeans, por exemplo, ela já foi bag, semibag,
clochat, skinny, superskinny, boyfriend e agora flaire.

Mas, definitivamente, estamos falando de bolsas. É o
momento delas, como uma Birkin, a clássica e desejada
bolsa da Hermès, que pode custar entre 7 mil a mais de
50 mil dólares, será que ela perde seu lugar para clutch?

A bichinha é linda, mas precisa ter bala na agulha (a
do McQueen custa quase 2 mil dólares) e muita fé. Eu di-
go fé para que ela sobreviva assim como a Birkin, linda e

poderosa, mesmo com o hu-
mor vacilante cheio de altos
e baixos dos críticos que
mandam prender e mandam
soltar qualquer pessoa sob
suspeita de erro fashion.

Mas atenção: a qualquer
momento, ela, a clutch, po-
de voltar para sua insignifi-
cância no fundo do armário.
Mas se você, como eu, é uma
mulher possível, gosta de
tendências, ama moda, mas
não acha graça nenhuma em
gastar verdadeiras fortunas
ou simplesmente não tem
grana pra tal, venha comigo.
Se olhe no espelho e enten-
da que andar na moda é es-
tar de acordo com o gosto e
com o bolso... ou bolsa.

Pra mulher

CLUTCH, VOCÊ
TEM QUE TER?

ADRIANE GALISTEU

IN – Ter uma clutch
OUT – Fazer qualquer coisa para ter uma clutch

O momento agora é da bolsa-carteira, 
essa quevocê carrega na mão e que 

todo mundoestá chamando de clutch.

@galisteuoficial

Terceira temporada de ‘Glee’
estreia hoje no Brasil 

Nova fase traz rebeldia e
vencedores de reality show
A energia contagiante, as si-
tuações constrangedoras, os
galãs e os nerds, a cultura
pop e as luzes da Broadway
estão de volta à TV brasileira
com a estreia da nova tem-
porada de “Glee”, a partir
das 22h de hoje, na Fox. 

Nos corredores do colé-
gio McKinley, as coisas es-
tão quase iguais. Quase. 

Rachel (Lea Michele),
Finn (Corey Monteith) e o
professor Will Schuester
(Matthew Morrisson) conti-
nuam lutando para popula-
rizar o grupo. O desafio, po-
rém, agora é maior. 

Sue Sylvester (Jane
Lynch) anuncia a nova plata-
forma de sua campanha
eleitoral: eliminar as verbas
destinadas às atividades ar-
tísticas nas escolas. 

As novidades não param
por aí. Mãe adolescente e
criada em uma família reli-
giosa, Quinn (Dianna
Agron) une-se à turma góti-
ca e renegada do colégio,
enquanto Blaine (Darren
Criss) transfere-se para o

McKinley com o objetivo de
ficar mais perto do namora-
do, Kurt (Chris Colfer). Os
dois protagonizam um bei-
jo, cena que gerou protestos
entre os americanos.

Vencedores do reality
show “The Glee Project”, Sa-
muel Larsen e Damian
McGinty aparecem em sete
episódios. Alex Newell e
Lindsay Pearce, que dividi-
ram o segundo lugar, sur-
gem em dois – ela já na tra-
ma de hoje, como concor-
rente à altura de Rachel,
que, pela primeira vez,
questiona seus talentos.

O episódio de estreia foi
assistido por cerca de oito
milhões de pessoas nos
EUA. Sucesso absoluto,
“Glee” mantém a linha do
politicamente incorreto e
mostra que ser adolescente
não é fácil – seja você rico,
pobre, feio, bonito, popular
ou rejeitado.

THAIS AZEVEDO
METRO SÃO PAULO

A turma do colégio McKinley 

chega preparada para novos desafios

DIVULGAÇÃO

O clube do
coral volta
a embalar
as noites

O longo modelo branco usa-
do por Kristen Stewart nas
filmagens do longa já está à
venda nas lojas do Canadá e
EUA por US$ 799.  

A réplica é assinada pelo
estilista Alfred Angelo, que
contou com a ajuda de Ca-
rolina Herrera, responsável
pela criação do vestido ori-
ginal do filme.

Em entrevista ao site
“E!”, a designer contou que
demorou cerca de seis me-
ses para finalizar o modelo.
“Usei algumas inspirações
do livro e descrições de
Stephenie Meyer. Tinha que
ser mágico”, disse. METRO

Cena do novo filme da saga “Crepúsculo”, assistido por 

mais de 600 mil pessoas no Brasil no final de semana de estreia

Sebastian
Bach fará
show no Brasil
O ex-vocalista do Skid Row
confirmou uma apresenta-
ção no Brasil em 2012.  

Sebastian, famoso pelos
gritos roqueiros e pelo vi-
sual glam que desfilava nos
anos 1990, fará show no
Carioca Club, na capital
paulista, no dia 14 de abril.
Os valores dos ingressos,
bem como a data de início
das vendas, ainda não fo-
ram divulgados. 

A última passagem do ar-
tista pelo país foi em 2010,
quando foi convidado para
abrir a apresentação do
Guns N’ Roses. Atualmente,
ele segue com a turnê do dis-
co “Kicking and Screaming”
pelos Estados Unidos. 

METRO

FRAZER HARRISON/GETTY IMAGES

DE ‘ARQUIVO X’

Morre o ator
John Neville
Famoso pelas atuações
em “As Aventuras do Ba-
rão de Münchausen” e
“Arquivo X – Resista ao
Futuro”, o ator inglês

naturalizado canadense
John Neville morreu no
último sábado (19/11),
em Toronto (Canadá),
aos 86 anos. A notícia
foi divulgada por sua fa-
mília apenas ontem, e a
causa da morte não foi
informada – sabe-se ape-
nas que ele sofria de mal
de Alzheimer. METRO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Réplica do vestido de noiva usado por
Bella em ‘Amanhecer’ está à venda

O roqueiro se 

apresenta em abril

John Neville
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Natiruts participa do evento com composições novas e antigas de sua carreira

DIVULGAÇÃO

S. Bernardo tem festival
de reggae no sábado

Natiruts, Circuladô de Fulô e Mato Seco são algumas das atrações que irão participar do 
‘Summer Reggae’ Evento ocorre a partir das 22h, no Estância Alto da Serra, em São Bernardo

A banda de reggae Nati-
ruts é um dos convidados
para participar do show
Summer Reggae, no Estân-
cia Alto da Serra, que
acontece sábado, a partir
das 22h.

O grupo foi formado
em 1996 em Brasília por
um estudande  universitá-
rio chamado Alexandre
Carlo, que em seu tempo
livre gostava de se expres-
sar com as canções do esti-
lo musical reggae.

Sem grandes preten-
ções, o grupo ficou conhe-
cido pela música "Presente
de um beija-flor", faixa de
um CD independente gra-
vado pela banda (que na
época chamava "Nativus"),
que chegou a vender 40
mil cópias.

Em 2007, o Natiruts
lançou o CD/DVD "Nati-
ruts Reggae Power", que
marcou a saída dos inte-
grantes Bruno e Izabella,
além de ser uma forma de
comemoração aos 10 anos

de carreira da banda. Na
produção, os integrantes
reuniram novas composi-
ções com sucessos antigos,
como "Naticongo", "Leve
Com Você" e “Espero que
Um Dia”.

Além do Natirutis, as
bandas Chama Chuva, Cir-
culadô de Fulô, Mato Seco
e Israel Vibration também
sobem ao palco do Estân-
cia, além da cantora Aure-
liah Milagres, que apre-
senta as músicas de seus
álbuns independentes
“Cores” e “Conquista”. 

METRO ABC

No Estância Alto da Serra
(Nevio Carlone, 03 Riacho
Grande, Km 33  da Estrada
Velha de Santos. Tel.:4101-
5000). Dia 26/11, sábado, 
às 22h. R$ 60 (pista), R$ 80
(camarote de madeira) e 
R$ 100 (convidados). Classifi-
cação indicativa: 16 anos.
Menores de idade só pode-
rão entrar acompanhados
por pai ou mãe.

Grupo relembra fatos importantes do quarteto de Liverpool

DIVULGAÇÃO

História dos Beatles é
contada em espetáculo

Sesc São Caetano convida a
plateia para dançar em show

O grupo Zoombetles che-
ga ao Teatro Lauro Gomes
sexta-feira para realizar o
espetáculo "After The Bea-
tles", às 20h.

A apresentação é um
passeio musical por toda a
trajetória da banda que foi
ícone dos anos 1960, for-
mada em Liverpool por
John Lennon, Paul

McCartney, George Harri-
son e Ringo Starr.

Além disso, o grupo
também apresenta musi-
calmente a história que os
integrantes formaram em
carreira solo, após a disso-
lução do grupo.

A banda tocará alguns
sucessos consagrados do
grupo, como “Help!”,

“Dear Prudence”, “Twist
and Shout” e “Boys”.  

METRO ABC

No Teatro Lauro Gomes
(rua Helena Jacquey, 171,
bairro Rudge Ramos. Tel.:
4368-3483). Dia 25/11, sexta-
feira, às 20h  Entre R$ 20 e 
R$ 40. Classificação indicati-
va: livre. 

O Sesc São Caetano ofere-
ce para o público um
show dançante que ocorre
sábado, a partir das 15h.

A apresentação contará
com a cantora Karina Nin-
ni, que traz sua banda pa-
ra tocar composições dos

ritmos bolero, forró, baião
e samba. 

O repertório da artista
contará com as músicas
dos principais composito-
res brasileiros, como Car-
tola, Nelson Cavaquinho,
Pixinguinha, Assis Valen-
te, Ary Barroso, Noel Rosa
e Lupicínio Rodrigues.

A cantora paulista co-
meçou suas aulas de canto
em 1990. 

Em 1998, a artista deci-
diu morar em Belém, on-
de gravou seu primeiro ál-
bum, em 2005, initulado
“Pelo Retrovisor”, compos-
to somente por com com-
posições paraenses.

METRO ABC

No Sesc São Caetano
(rua Piauí, 554, bairro Santa
Paula. Tel.: 4223-8800). Dia
26/11, sáobado, às 15h. Gra-
tuito. Classificação indicati-
va: livre. 

Karina Ninni toca desde samba até bolero

DIVULGAÇÃO

cultura www.readmetro.com
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.abc@metrojornal.com.br

Cruzadas

Leitor fala

Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

SPTrans pode ser multada em até
R$ 6 milhões por falha em recarga
do Bilhete Único. Você teve proble-
mas para recarregar seu cartão?

@mnunes0502: Tive problemas para
recarregar meu bilhete nesse domingo,
e não foram poucos. A SPTrans deveria
nos ressarcir.

@patriciadoce_: Não tive problemas,
graças a Deus, porque não sou usuária
desse sistema. Mas conheço pessoas
que tiveram, sim, problemas.

@wagnerblzmakeup: Sim, desde
domingo tentando, e não deu em nada.

Áries (21/3 a 20/4)
O bem-estar estará em sua vida. Seu humor fica ótimo, você
vê tudo pelo lado mais brilhante e terá mais sorte do que o
normal. Neste período, você poderá ganhar mais dinheiro! 
Touro (21/4 a 20/5)
Você terá mais contato com pessoas ou assuntos estrangei-
ros. Você também terá sorte para vencer concursos, passar no
vestibular ou receber elogios e honrarias. 
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Cuide-se! Você estará muito guloso e pode engordar. Tam-
bém estará mais preguiçoso e só buscará os prazeres da vida.
Não exagere na sua autoestima e não fique tão convencido.
Câncer (21/6 a 22/7)
Você estará gastando muito dinheiro e pode passar por aper-
tos financeiros. Pode também enfrentar crises de mau hu-
mor. Tente ficar mais calmo e ter melhor autocontrole. 

Leão (23/7 a 22/8)
Você vai conquistar uma maior independência e terá mais li-
berdade. Você irá aproveitar seu tempo fazendo tudo o que
precisa. Além disso, estará altamente criativo e moderno.
Virgem (23/8 a 22/9)
Você viverá uma época de muita agitação e acontecimentos
repentinos. Irão acontecer mudanças positivas em sua vida,
que vão animá-lo bastante. 
Libra (23/9 a 22/10)
Você estará de muito bom humor, com pensamentos otimis-
tas e autoconfiança. Mesmo tendo problemas, você enxerga-
rá tudo mais ameno e pelo lado positivo. 
Escorpião (23/10 a 21/11)
Ótimo período para a situação profissional em geral. Tam-
bém é uma boa época para firmar relacionamentos ou se ca-
sar. Aproveite! 

Sagitário (22/11 a 21/12)
Você estará com um péssimo humor e tudo será motivo para
brigas. Procure, mais que tudo, cultivar a paz e a calma. Ficar
estabanado não ajudará e pode até te ferir. 
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Seja mais prudente. Sem perceber, você pode passar a agir
com muita arrogância, prejudicando seus relacionamentos so-
ciais. Não perca o senso de medida, controle essa tendência.
Aquário (21/1 a 19/2)
Você estará muito mediúnico e interessado pelo lado espiri-
tual da vida. Pode confiar em suas intuições, pois elas irão te
revelar coisas importantes. É um bom período para meditar. 
Peixes – 20/2 a 20/3
O contato com a praia e o mar lhe trarão bem-estar. Será um
bom período para trabalhar com artes e sensibilidade, praticar
atividades como música, pinturas e teatro. 

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. 11 4994-4327. Rua das Figueiras, 2.146, Sto. André/SP. Atendimentos : www.taniagori.com.br.  Participe hoje 23  às 20h, da palestra gratuita sobre “Psicanálise de Jung aplicada ao Tarot”.

Horóscopo

Rede do
Xbox é alvo
de ataque

Hackers enviam golpe por 
e-mail e podem ter roubado dados
de jogadores PlayStation 
também foi atacado neste ano

Os usuários da rede Xbox
Live podem ter sido víti-
mas de roubo de dados.
Um golpe de phishing en-
viado por e-mail aos joga-
dores cadastrados os dire-
cionava a um site falso que
pedia informações pes-
soais, incluindo informa-
ções do cartão de crédito.  

A Microsoft, fabricante
do Xbox e administradora
da rede, ainda não sabe
quantos usuários foram
afetados, mas recomen-
dou a todos os usuários
que chequem se tudo está

normal com seus cadas-
tros e contas bancárias.

Segundo a companhia,
há um aviso na página
inicial do Xbox Live aler-
tando os jogadores sobre
medidas básicas de segu-
rança, como não inserir
informações pessoais em
sites desconhecidos. 

No último mês de
abril, a PSN (PlayStation
Network), da Sony, tam-
bém foi alvo de hackers.
O sistema teve de ser de-
sativado durante algumas
semanas.  METRO

YURIKO NAKAO/REUTERS

Xbox é um dos consoles preferidos 
dos jogadores em todo o mundo

Esporte para menores
Nossa cidade precisa de mais atividades e
práticas esportivas para os menores. Falta
ocupação e sobram drogas para essa mole-
cada de hoje.
Vanderlei Marques Fernandes - Santo André

Cadeião
O cadeião é um câncer em nosso bairro. Os
presos vivem fugindo e a gente vê pela ja-
nela isso acontecer. Alguém tem de retirar
este câncer de nosso bairro.
Marcelo Sangiácomo - Santo André

Drogas em São Bernardo
O centro seria maravilhoso se a noite não
fosse tão perigosa. É um festival de drogas
e bebidas sem fim. No Paço Municipal, nos
fins de semana, a molecada se reune para
beber e se drogar, e a policia parece que
nem sabe disto.
Anelita Martins  - São Bernardo

Matrículas 
Toda vez que preciso matricular meus filhos
na escola pública é uma dificuldade tre-
menda. Por que não facilitar a vida de
quem já está encaminhado na escola e
manter automaticamente uma matricula
para este individuo?
Martha Alves da Silva - São Bernardo
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O Corinthians deste Brasi-
leirão tem seguido à risca a
fama de sofredor que seu
torcedor carrega com tanto
orgulho. Apesar da exce-
lente campanha – liderou
25 das 36 rodadas, 70% do
torneio –, a maioria das vi-
tórias do Timão vieram na
base do  sufoco.

Seja para marcar o gol
salvador ou para segurar o
resultado, a equipe do téc-
nico Tite tem deixado a Fiel
angustiada. Dos 20 triunfos
conseguidos na competi-
ção, 16 foram conquistados
com apenas um gol de dife-
rença. Ou seja, em 80% dos

jogos, o corintiano teve que
roer as unhas até o apito fi-
nal do árbitro.

As duas últimas partidas
exemplificam bem o que
foi o Corinthians no nacio-
nal. No domingo, Adriano
marcou apenas aos 43 mi-
nutos do segundo tempo o
gol da virada sobre o Atléti-
co-MG. Na rodada anterior,
o alvinegro conseguiu o gol
da vitória no meio da se-
gunda etapa, com o pratica-
mente esquecido Ramírez.
Vitórias tranquilas, daque-
las que o torcedor grita
‘olé’ foram apenas duas: o
5 a 0 contra o São Paulo e o
3 a 0 sobre o Atlético-GO.

Mas não é só isso. A alma
corintiana também está
presente em outra estatísti-
ca: o Timão é a equipe que
mais conseguiu reverter
placares adversos.

Antes do Galo, o time do
Parque São Jorge já havia
feito isso contra Grêmio,
Vasco, Flamengo e Avaí,
além de outra contra os
próprios mineiros ainda no
primeiro turno. 

Assim se configura o es-
pírito de campeão que mar-
ca a equipe de Tite, que não
brilha, que não dá espetá-
culo, mas que se dedica até
o final e vende caro as raras
derrota aos rivais.

Das 20 vitórias do Timão no Campeonato Brasileiro,
16 foram por um gol de diferença Alvinegro também
é o time que mais conseguiu viradas no torneio: seis

Neymar receberá 
placa por gol 
sobre o Flamengo
O gol de Neymar diante do
Flamengo, na Vila Belmiro,
no primeiro turno do Brasi-
leiro, renderá ao atacante
do Santos uma placa. No
próximo domingo, na par-
tida contra o Bahia, no
mesmo Urbano Caldeira, o
clube presenteará o craque
pelo tento marcado – o Pei-
xe acabou derrotado pelo
time carioca por 5 a 4, mas
com uma atuação inspira-

da do camisa 11.
Além disso, o gol tam-

bém concorre ao Prêmio
Puskás – lista dos dez mais
bonitos do ano oferecido
pela Fifa. A votação é aberta
pelo site da entidade (pt.fi-
fa.com) e o prêmio será en-
tregue no dia 9 de janeiro
de 2012, na mesma data
que acontece a premiação
para o melhor jogador do
mundo. METRO

O Corinthians conseguiu adiar o julgamento do atacante 

Emerson, que fica apto a atuar contra o Figueirense

ROBERTO VAZQUEZ/ FUTURA PRESS

GUILHERME DIONÍZIO/FUTURA PRESS

3
esporte

esporte 15www.readmetro.com
QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2011

“Mais do que
vontade, o grupo
está mostrando
alma e sentimento
dentro de campo.”
PAULO ANDRÉ, ZAGUEIRO

WILSON DELL’ISOLA
METRO SÃO PAULO

Palmeiras
vende ingressos
a R$ 5 para o
clássico
OBSESSÃO. Sem mais ne-
nhuma pretensão no Bra-
sileiro, o Palmeiras tenta-
rá ao menos atrapalhar a
vida dos rivais São Paulo
e Corinthians na reta fi-
nal. E para isso, a direto-
ria do time decidiu bara-
tear o preço dos in-
gressos no dérbi
contra o Tricolor.

O torcedor
que quiser
acompanhar a
partida no próxi-
mo domingo, às
17h, no Pacaembu,
poderá comprar bi-
lhetes de arqui-
bancada a R$
5 (meia-en-
trada).

METRO

PSG quer David
Beckham na
temporada 2012
ESTRELA. O contrato de
Beckham com o Los An-
geles Galaxy, dos EUA,
terminou nesta semana,
após a equipe ter con-
quistado o título da Liga
Americana de Futebol
(MLS, na sigla em inglês).
E o destino do astro in-
glês no ano que vem po-
de ser o PSG, da França.
“Ainda não falei com
Leonardo (diretor de fu-
tebol do clube). Ele me
mandou uma mensagem

de boa sorte, mas ain-
da não falamos so-
bre a contratação.”

METRO

Breves

6viradas conseguiu o
Corinthians, o time

que mais vezes rever-
teu um placar adverso.
O 2º colocado é o Fla-
mengo, com cinco.

Joia declarou que foi o gol mais bonito da sua carreira

TOBY MELVILLE/REUTERS

FINAIS DA ATP

Federer
atropela
Nadal
O 26º capítulo de
uma das maiores ri-
validades do tênis
foi atípico. Em vez
de uma partida lon-
ga e disputada, um
massacre de Roger
Federer. O suíço
não tomou conheci-
mento de Rafael
Nadal ao vencer
por 6/3 e 6/0 e se ga-
rantiu nas semifi-
nais das Finais da
ATP em apenas
1h01m. 

METRO

Suíço não deu 

chancesao rival espanhol

Ronaldo à la Tim Maia

REPRODUÇÃO/TWITTER

Fenômeno
no estilo
Tim Maia

Do jeito que a Fiel gosta

BIGODE. Com vários quili-
nhos a mais na balança, o
ex-atacante Ronaldo pos-
tou ontem uma foto sua
no Twitter com os cabelos
despenteados e bigode,
que logo ganhou as redes
sociais comparando o cra-
que ao cantor Tim Maia,
falecido em 1998. “Galera
tava (sic) fazendo a barba
e deixei o bigode! O que
vocês acham?”, perguntou
o fenômeno. O ex-goleiro
do Corinthians, Ronaldo,
postou em seu Twitter:
“Xará! essa foto ai é do
Tim Maia?”

METRO RIO
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Brasil é superado pela
Itália e perde a 1ª na Copa
A Seleção Brasileira mas-
culina de vôlei perdeu a
invencibilidade na Copa
do Mundo do Japão ao ser
derrotada pela Itália, por 3
sets a 2. Depois de ter três
match-points a seu favor, o
Brasil foi superado pelos
rivais: parciais de 25/16,
20/25, 18/25, 25/21 e 22/20.

O destaque da partida
foi o italiano Michal Las-
ko, que anotou 27 pontos.
Do lado brasileiro, Sidão e
Leandro Vissotto foram
bem com 17 e 16 bolas no
chão, respectivamente. 

Com resultado, o time
de Bernardinho alcançou
sete pontos no Mundial e
perdeu a liderança, que
agora pertence à Polônia e
à Rússia, ambas com no-

ve. A Itália tem cinco.
O próximo compromisso

dos brasileiros está marcado
para amanhã, às 4h (de Bra-

sília), quando enfrentam a
forte seleção da Rússia. Já a
Itália mede forças com a
China.  A Copa do Mundo

classifica os três melhores
colocados para a disputa da
Olimpíada de Londres, no
ano que vem. METRO

Felipe Massa, piloto da Fer-
rari, revelou ontem que
aconselhou Rubens Barri-
chello – hoje na Willians – a
encerrar a carreira no Gran-
de Prêmio do Brasil neste
fim de semana, e não dispu-
tar a próxima temporada
aos 40 anos para completar
20 anos na Fórmula 1.

Massa explicou que fa-
lou a Rubinho que ele deve-
ria abandonar a categoria
na qual luta para permane-
cer em 2012. Na disputa pe-
los últimos lugares no grid
estão pilotos como o finlan-
dês Kimi Räikkönen, o ale-
mão Adrian Sutil e até o
brasileiro Bruno Senna.

“Ele devia parar. Eu não
falei isso pelo fato de ele es-
tar velho, mas porque tem

uma carreira que todo pilo-
to gostaria de ter e seria me-
lhor acabar em casa, com
festa”, explicou Massa.

Segundo o brasileiro da
Ferrari, Barrichello ainda te-
ria que pagar para conti-
nuar na categoria: “Hoje,
das 12 equipes da Fórmula
1, seis pedem dinheiro para
correr e o Rubinho, com to-
da a carreira que tem, não
merece ficar pagando para
correr.” METRO

Brasil sofreu com a eficiência italiana no bloqueio

FIVB/DIVULGAÇÃO

São Paulo terá dois clássicos pela frente nestas duas últimas rodadas do
Brasileirão Luis Fabiano, com bom retrospecto em dérbis, é a esperança

Tricolor aposta
no fator Fabuloso

Luis Fabiano fará seu primeiro clássico desde que retornou ao São Paulo

LÉO PINHEIRO / FOTOARENA/FOLHAPRESS

Ferrarista acha que Barrichello deveria terminar 

sua carreira em Interlagos, com festa dos torcedores

THIAGO BERNARDES/FRAME/FOLHAPRESS

São cinco gols em dez parti-
das neste seu retorno ao São
Paulo. Luis Fabiano, porém,
ainda não teve chance de jo-
gar um clássico. Mas terá.
Nas duas próximas partidas
do Brasileirão serão dois:
contra Palmeiras, domingo,
e Santos, dia 4 de dezembro.
Precisando de duas vitórias
para ir à Libertadores, o são-
paulino tem bons motivos
para apostar no Fabuloso.

Na sua primeira passa-
gem no Morumbi, o atacan-
te teve bom retrospecto
contra os rivais. Nos 16
clássicos que disputou, ele
balançou as redes em dez
oportunidades. 

O Santos, inclusive, é a
maior vítima. Foram cinco
gols em sete partidas. Con-
tra o Corinthians, quatro
em cinco duelos. Diante do
Palmeiras, só um em qua-
tro confrontos.

“Contra o Santos, temos
a obrigação de ganhar. O
Palmeiras será uma final,
porque vão querer nos tirar
da Libertadores”, disse o ar-
tilheiro. METRO

esporte16 www.readmetro.com
QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2011

“Seis das 12 equipes
pedem dinheiro. 
E o Rubinho não
merece pagar 
para correr na
Fórmula 1.”
FELIPE MASSA, PILOTO DA FERRARI

Massa aconselha
Rubinho a se
aposentar domingo

Mistão do Real
goleia o Zagreb 
DECISIVO. Sem as estrelas e
com um time misto no
Santiago Bernabéu, pelo
Grupo D, o time de José
Mourinho atropelou o Dí-
namo de Zagreb: 6 a 2. 

Além do time meren-
gue, que foi para o duelo
já classificado para as oita-
vas de final, quem tam-
bém garantiu passagem
para próxima fase ontem
foi o Bayern de Munique,
que em duelo pelo Grupo
A, venceu por 3 a 1 o Villa-
real, com bela atuação do
atacante Ribery.

Já no Grupo C, quem
confirmou presença foi o
Inter de Milão, apesar do
empate em 1 a 1 contra o
Trabzonspor, na Turquia.

No Grupo C, faltando
apenas um jogo, a situa-
ção está embolada. Benfi-

ca e Manchester United,
que empataram em 2 a 2,
dividem as primeiras posi-
ções com nove pontos.
Com um a menos está o
Basel, que venceu o Otelul
Galati por 3 a 2. 

Hoje, oito jogos movi-
mentam a competição.
Destaque para o aguarda-
do clássico entre Milan e
Barcelona, às 17h45, no
estádio San Siro, que po-
de decidir a liderança do
Grupo H. METRO

Liga dos

Campeões

Higuaín fez um na vitória 

do Real sobre o Zagreb
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